
 

 

ΑΛΑΣΕ 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ...........................................7,00 

Ντομάτα κακαριςμζνθ και μαριναριςμένη ςε 
λάδι και ξύδι , αγγοφρι, κρεμμφδι, 
πιπεριά,κρίταμο και κατίκι Δομοκοφ 

 

ΦΡΩΜΑΣΩΝ................................................7,00 

Μαροφλι, πράςινθ και κόκκινθ ςαλάτα, 

ντομάτα, αγγοφρι, ςταφίδεσ, κολοκυκόςπορο, 

δαμάςκθνα, μπουκίτςεσ λευκϊν τυριϊν 

γλυκόξινθ ςωσ πορτοκαλιοφ. 

ΔΡΟΕΡΗ....................................................7,00

Πράςινθ και κόκκινθ ςαλάτα, μαροφλι, κινόα, 

αγγοφρι, κολοκυκόςποροσ, πρ. μιλο, πορ 

πορτοκάλι, κουκουνάρι ςωσ εςπεριδοειδϊν 

ΦΟΡΣΑ ΕΠΟΦΗ.......................................5,50 
Με κολοκυκάκι baby, πουρζ παντηάρι & μουσ 
ταραμά. 

 
ΝΣΑΚΟ........................................................5,00  

Παραδοςιακόσ, με κρικαροκοφλουρα, ντομάτα, 

ξινομυηικρα  Χανίων, & αγνό ελαιόλαδο 

 

ΑΛΕΙΜMΑΤΑ 

ΜΟΤ ΛΕΤΚΟΤ ΣΑΡΑΜΑ......................5,50 

Με τραγανζσ πιτοφλεσ 

ΣΤΡΟΚΑΤΣΕΡΉ ΠΙΣΙΚΉ.........................5,00 

ΚΑΠΝΙΣΉ ΜΕΛΙΣΖΑΝΟΑΛΆΣΑ...........5,50 

Με πιπεριά Φλωρίνθσ,ςκόρδο και φρζςκα 

μυρωδικά 

 

 

 

ΜΕΖΕΔΕ 

 
ΠΑΣΑΣΕ ΑΛΗΘΙΝΕ…………………………..…..3,00 

Με ξυνομυηικρα & φρζςκο πιπζρι. 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΩΝ…………...…………….6,50 

Φρζςκα μανιτάρια, ςωταριςμζνα, με ςουτηοφκι 

φρζςκο κυμάρι & λάδι τροφφασ. 

ΚΕΥΣΕΔΑΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ.....................7,00 

Με πιρερόριηα φρζςκα μυρωδικά και 

μαρμελάδα μιλου. 

ΚΟΛΟΚΤΘΟΚΕΥΣΕΔΕ..............................6,50

Κεφτζδεσ από τριμμζνθ ψίχα κολοκυκιοφ,  

με κεφαλοτφρι και ςοσ γιαουρτιοφ 

ΥΑΚΕΛΑΚΙ ΛΗΜΝΟΤ................................6,50 

Φζτα ςε φφλλο κροφςτασ, με ςθςάμι & μζλι. 

ΜΠΟΤΡΕΚΑΚΙ ΚΑΙΑΡΙΑ.........................6,50 

Μοναδικόσ μεηζσ με παςτουρμά, τυρί & 

ντομάτα, τυλιγμζνα ςε παραδοςιακό φφλλο 

ΜΙΛΥΕΙΓ  ΜΕΛΙΣΖΑΝΑ.................................7,00 

Ντομάτα μαριναριμένη,μαυροκούκι και κρέμα 

τυριών 

ΚΕΜΠΑΠ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ...................................8,50 

χειροποίητο απο πρόβατο χοιρινό και 

μοςχάρι, ςερβιριςμένο με πίτα,κρεμμύδι 

,μαιντανό και γιαούρτι 

 

 



 

 

 

 

ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΑ 

 

ΟΤΒΛΑΚΙ ΦΟΙΡΙΝΟ........................................8,50 

Μαριναριςμένο με γιαούρτι, μπαχαρικά & 

φρέςκο δενδρολίβανο. 

ΤΚΩΣΙ ΜΟΦΑΡΙΙΟ........................................8,50 

Γαρνιριςμένο με πουρέ πατάτασ, 

αρωματιςμένοσ με λάδι τρούφασ. 

ΜΠΙΥΣΕΚΙ ΜΟΣΑΡΕΛΑ.............................8,50 

Ψημένο ςτη ςχάρα με πέςτο βαςιλικού, 

ντομάτα, μοτςαρέλα & πουρέ πατάτασ. 

ΜΠΟΤΣΙ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΑΡΑ.................8,00 

Μαριναριςμζνο με φρζςκια ρίγανθ, καπνιςτι 

πάπρικα & γαρνιριςμζνο με ανάμεικτθ ςαλάτα 

γουακαμολε. 

ΚΡΙΘΑΡΟΣΟ ΛΑΦΑΝΙΚΩΝ.............................7,00 

με καρότο, κολοκυθάκι,,πιπεριέσ ςόγια ςωσ 

και παρμεζάνα 

ΚΟΚΟΡΑ ΜΕ ΠΑΠΑΡΔΕΛΕ....................8,50 

Σε ςάλτςα απο κόκκινα κραςιά και φρέςκο 

δεντρολίβανο 

 

Παρακαλώ ενημερώςτε τον ςερβιτόρο-α για 

τυχόν αλλεργίεσ η δυςανεξίεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

 
ΟΤΥΛΕ ΟΚΟΛΑΣΑ...............................3,50  
 
ΚΑΡΤΔΟΠΑΣΑ ΜΕ ΟΚΟΛΑΣΑ................3,00  
 
ΠΑΝΑΚΟΣΑ ΛΕΤΚΗ....................................3,50  
 
ΠΑΝΑΚΟΣΑ ΟΚΟΛΑΣΑ............................3,50  
 
ΖΕΣΟ ΚΕΙΚ ΟΚΟΛΑΣΑ.........................3,00  
 
ΟΚΟΛΑΣΕΝΙΑ ΚΡΕΜΑ ΥΟΤΡΝΟΤ….......3,00  
 
Οι γλυκζσ αμαρτίεσ ετοιμάηονται ςτο 
κατάςτθμα μασ, από ολόφρεςκα και αγνά 
υλικά. Προτείνουμε να ολοκλθρϊςετε με 
ςυνοδεία παγωτοφ.  

 

 

Ψωμί………………………...…………….………………………0,60 

 

Αγορανομικόσ Υπεφκυνοσ: Γρθγόριοσ Οικονόμου 

ΦΠΑ 13% & 23%, ΔΦ 0,5%, ΦΙΛ13% Οι τιμζσ 

αναγράφονται ςε ευρϊ –λεπτά. 

 

 

 


